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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTOS WASHINGTON LUIZ

Ontem, 16, servidores municipais de vá-
rios setores, mas, principalmente funcioná-
rios da Secretaria de Administração e Fi-
nanças, participaram no auditório da Câmara
de Dirigentes Lojistas, do curso: Providên-
cias e Procedimentos para o Último Ano de
Mandato.

Antônio Dourado Vasconcelos, funcio-
nário do Tribunal de Contas dos Municípios
é responsável por ministrar as palestras e
tirar as dúvidas da platéia.

“No TCM vemos muitos erros come-
tidos pelas prefeituras da capital e do in-
terior, por falta de conhecimento de as-
sessores e demais funcionários responsá-
veis pelas prestações de contas. É impor-
tante estar atualizado para não sofrer con-
seqüências do descumprimento da Lei”,
ressaltou.

O objetivo principal é orientar os par-
ticipantes para o cumprimento da Lei 101/
2000. Entre os temas abordados desta-
cam-se: controle de bens patrimoniais; fi-
xação de subsídios dos agentes públicos;
programação financeira e organograma
de desenbolso; assunção de obrigações
em final de mandato; restos a pagar; dívi-
das e endividamento e transição de man-
dato.

A secretária de administração e finan-
ças Erusa Vieira fez questão de participar
do evento: “conhecimento nunca é demais.
Temos que nos informar e nos capacitar sem-
pre para trabalharmos de acordo com o que
determina a Lei. O prefeito Saulo Pedrosa
é legalista e estamos fazendo a nossa parte

Servidores municipais participam
de seminário do TCM

para agregar conhecimento e fazermos a
coisa certa”.

Também participam do curso a coorde-
nadora de administração, Gabriela Rego
Pimentel, a coordenadora de finanças Josi-
nete Santana, a responsável pelo setor de
contratos Sandra Ilisa e vários outros funci-
onários do setor de tributos, compras e con-
tabilidade.

O curso aconteceu durante todo o dia e
o palestrante buscou, antes de tudo, orien-
tar os participantes sobre a nova realidade
vivida no País no que se refere a controle
fiscal. A Lei Complementar nº 101, mais
conhecida como Lei de Responsabilidade

Fiscal - LRF, é considerada um dos princi-
pais instrumentos para, entre outras coisas,
promover um maior acompanhamento das
finanças públicas, nos níveis municipal, es-
tadual e federal.

Desde que foi implantada em 2004,
esse dispositivo fez com que gestores pú-
blicos começassem a mudar seu compor-
tamento tanto na destinação dos recur-
sos quanto na prestação de contas. Com
a Lei, foi possível obter maior transpa-
rência e planejamento nas ações gover-
namentais, além do estabelecimento de
limites que garantam o equilíbrio nas con-
tas públicas.

O seminário aconteceu no auditório da Câmara de Dirigentes Logistas de Barreiras

Servidores municipais
e secretários de
administração e

finanças reunidos
para esclarecer
dúvidas do TCM
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 189, de 14 de julho de 2008.

Exonera Chefe de Gabinete

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, combinada com a
Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Exonerar do Cargo em Comissão NH2, de Chefe de
Gabinete, a Srª. Zuleide Moema Duarte Cardoso, lotada no
Gabinete do Prefeito.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Bar-
reiras/BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Pre-
feitura e na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
e destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 190, de 15 de julho de 2008.

Nomeia para Chefe de Gabinete

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, combinada com a
Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão
NH2, de Chefe de Gabinete, o Sr. Paulo Roberto Faria de
Almeida, lotado no Gabinete do Prefeito.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Bar-
reiras/BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Pre-
feitura e na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui even-
tual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo quinto dia do mês de julho de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Sau-
lo Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de
Chefe de Gabinete, símbolo NH2, o Sr. Paulo Roberto Faria
de Almeida, CPF 133.585.375-87, RG 00.613.115-88 SSP/
BA, filho de Durval Curvelo de Almeida e Dinah Faria de Almei-
da, oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições,
direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao  referido
cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo
aos  princípios norteadores da administração pública, bem como
obedecendo  as normas existentes e as que vierem  a ser criadas
pelos poderes competentes, sendo  declarado EMPOSSADO
pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. O empossado apresenta, em
anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência
de Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para cons-
tar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito
Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas
testemunhas.

Barreiras/BA, 15 de julho de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Paulo Roberto Faria de Almeida
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 191, de 16 de julho de 2008.

Exonera a Titular da Pasta da Secretaria
Municipal do Trabalho e Promoção Social

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002 combinada com a Lei
675/2005, resolve:

Art. 1º Exonerar do Cargo em Comissão NH1, de Titular da
Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social, a Srª. Maria
Ribeiro das Virgens.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
e destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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PORTARIA GAB.  Nº 192, de 16 de julho de 2008.

Exonera Coordenador de Benefícios e
Serviço

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Bar-
reiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mes-
ma Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002 combinada
com a  Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Exonerar do Cargo em Comissão NH4, de Coorde-
nador de Benefícios e Serviços, o Sr. Ronney Rocha Martins
Sudré, lotado na Secretaria de Trabalho e Promoção Social.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Bar-
reiras/BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Pre-
feitura e na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui even-
tual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 194, de 16 de julho de 2008.

Exonera Subcoordenador de Planejamento
e Controle Orçamentário

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei c/
c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002 combinada com a Lei 675/
2005, resolve:

Art. 1º Exonerar do Cargo em Comissão NH5, Subcoordenador
de Planejamento e Controle Orçamentário, o Sr. George Souza
de Araújo, lotado na Secretária Municipal de Administração e
Finanças .

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 193, de 16 de julho de 2008.

Nomeia o Titular da Pasta da Secretaria
Municipal do Trabalho e Promoção Social

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da
mesma Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002 combinada
com a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão
NH1, Titular da Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção
Social, o Sr. Ronney Rocha Martins Sodré.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da
Prefeitura e na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo sexto dia do mês de julho de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo
Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de
Secretário Municipal do Trabalho e Promoção Social, símbolo
NH1, o Sr. Ronney Rocha Martins Sudre, CPF 717.581.435-
68, RG 07.149.076-00 SSP/BA, filho de Dermeval Martins Sudre
e Jacira Rocha Borges, oportunidade em que foi cientificado das
suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades
inerentes ao  referido cargo, assumindo o compromisso de bem
exercê-lo, atendendo aos  princípios norteadores da administração
pública, bem como  obedecendo  as normas existentes e as que
vierem  a ser criadas pelos poderes competentes, sendo  declarado
EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. O empossado
apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de
Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos.
E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado
pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo
empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 16 de julho de 2008

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Ronney Rocha Martins Sudré
Empossado
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL Nº 137/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  163/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pes-
soa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF Nº.
13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situada à Avenida Cléris-
ton Andrade, Nº. 729, Centro, neste município, aqui representado
por seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEI-
DA

CONTRATADA: BANDA TRIO NORDESTÃO, aqui re-
presentada pelo Sr. MANOEL ALVES PINHEIRO, CPF
181.299.195-91, RG nº 299933/SSP-BA, com endereço à Rua Nova
Brasília, nº 554 – Vila Brasil – Barreiras-BA

OBJETO:

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços com
um espetáculo musical, no dia 20/06/2008, através do Projeto “São
João 2008”, a favor do CONTRATANTE, de acordo com as espe-
cificações técnicas determinadas pelo Município CONTRATAN-
TE.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta
dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

Órgão: 02.13.00 - Secretaria de Municipal do Meio Ambiente e
Turismo;

Atividade: 04.122.002.2.214 – Gestão das Atividades da Sec.
de Meio Ambiente e Turismo

Elemento: 3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pes-
soa Física

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor global do presente contrato é de R$ 1.650,00 (Mil
seiscentos e cinqüenta reais), referente a uma apresentação,
que será paga pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO em uma
única parcela, mediante a apresentação de Nota Fiscal emitida pelo
CONTRATADO, de acordo com a proposta de preço já aprovada.

§1º - O pagamento será efetuado em até 08 (oito) dias após a
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, e devidamente atestada a pres-
tação dos serviços.

§2º - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da
Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente devolvido para
substituição e/ou emissão de nota de correção, ficando estabeleci-
do que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de
qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.

DO PRAZO:

O presente instrumento de Contrato terá vigência a partir da

PORTARIA GAB.  Nº 196, de 16 de julho de 2008.

Nomeia Para a Subcoordenadoria de Pla-
nejamento e Controle Orçamentário

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002 combinada com a Lei
675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH5,
Subcoordenadoria de Planejamento e Controle Orçamentário, o Sr.
Ivan Gonçalves dos Santos, lotado na Secretária Municipal de
Administração e Finanças .

Art. 2º  A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui even-
tual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo sexto dia do mês de julho de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo Pe-
drosa de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão para a Sub-
coordenadoria de Planejamento e Controle Orçamentário, símbolo
NH5, o Sr. Ivan Gonçalves dos Santos, CPF 018.408.315-02,
RG 12.106.342-95 SSP/BA, filho de Francisco José dos Santos e
Galdina Gonçalves dos Santos, oportunidade em que foi cientifica-
do das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades
inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exer-
ce-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração públi-
ca, bem como  obedecendo  as normas existentes e as que vierem
a ser criadas pelos poderes competentes, sendo  declarado EM-
POSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. O empossado apre-
senta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Ine-
xistência de Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E
para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo
Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e
por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 16 de julho de 2008

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Ivan Gonçalves dos Santos
Empossado



DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras5 Barreiras - Bahia - quinta-feira, 17 de julho de 2008        ANO 4  -  Nº 730

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
SERVIÇOS Nº 140/2008

REFERENTE À PROCESSO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 165/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS,
pessoa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF
sob nº 13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situada à
Avenida Clériston Andrade, Nº 729, Centro, neste Município,
aqui representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Saulo Pedrosa
de Almeida.

CONTRATADO:  ARTS PINTURAS CARLOMAN
LTDA , CNPJ 04.283.113/0001-00, situada à Tv. Jesuíno
Pamplona, nº 95, Sandra Regina – Barreiras /BA.

OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO

Constitui objeto do presente contrato o serviço de serviços de
plotagem das entradas do Parque e do Estande da Prefeitura de
Barreiras, na 26ª Expoagroindustrial, de Barreiras/BA,

programada para acontecer de 21 a 29 de junho de 2008 de
acordo com a programação estabelecida no Projeto da Exposição
2008.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por
conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

Órgão: 02.09.00- Secretaria de Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Agronegócio;

Atividade: 20.602.012.2.117–Realização da Expoagro;

Elemento: 3.3.9.0.39.00–Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor do presente contrato é de até R$ 7.612,00 (sete mil
seiscentos e doze reais), que serão pagos conforme conclusão
dos serviços objeto deste contrato.

DO FORNECIMENTO

Os serviços serão efetuados após a assinatura deste
Contrato, mediante solicitação formal da Comissão Especial
Organizadora da 26ª Expoagroindustrial de Barreiras 2008, e
serão executados até sua total conclusão.

FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras/Ba, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato,
renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Barreiras, 17 de junho de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

ARTS PINTURAS CARLOMAN
CNPJ/MF 13.654.405/0001-95

Testemunhas:

1._______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

data da assinatura até o cumprimento das obrigações contratuais.

FORO:

As partes elegem o foro da cidade de Barreiras, com renúncia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para diri-
mir toda e qualquer dúvida oriunda do presente contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamente
obrigadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual
teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas, para que surta
os seus legais e jurídicos efeitos.

Barreiras, 17 de junho de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

BANDA TRIO NORDESTÃO
MANOEL ALVES PINHEIRO

CPF 181.299.195-91

Testemunhas:

1._______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34
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Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

E X P E D I E N T E

As matérias publicadas neste diário estão
sob a responsabilidade da Assessoria de

Comunicação Social da Prefeitura de
Barreiras, setor do Diário Oficial.
Cleni Araújo - DRT 4204 - BA

Assessora de Comunicação
Nádia Borges - DRT 2923 - PR

Jornalista
Carina Cruz - DRT 3078 - DF

Jornalista
Virgília Vieira

Assistente Técnica I
Cássia Marques

Revisora
Endereço: Av. Dr. Clériston Andrade, 729
Centro – Barreiras-BA - Cep: 47.801-900

Site: www.barreiras.ba.gov.br

A Prefeitura Municipal, através da Se-
cretaria Municipal de Educação, Esporte,
Cultura e Lazer, entregou nesta segunda-

Prefeitura Municipal entrega material esportivo
para a Seleção Barreirense de Handebol

feira, 14, o material esportivo para a Sele-
ção Barreirense de Handebol, composto por
camisetas esportivas e bolas.

Para a secretária municipal de educa-
ção Iara Xavier, esse é o início de uma
grande parceria. “A Prefeitura tem inte-
resse em incentivar a prática de esporte
no município. As camisetas e as bolas são

o ‘ponta-pé’ inicial para esse apoio”, res-
saltou a secretária.

A Seleção Barreirense de Handebol foi
fundada em 2001 e já conta com uma equi-
pe aproximada em 30 atletas. Seu principal
objetivo é representar oficialmente o Han-
debol na sua jurisdição em competições em
todo o estado.

FOTO WASHINGTON LUIZ

Representantes da Seleção Barreirense de Handebol recebem material esportivo

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Barreiras e o
Banco do Brasil S.A., agência Centro, con-
vocam todos os servidores públicos munici-
pais a comparecer no local, dia e horários
abaixo, para efetuarem abertura de contas
correntes para fins de recebimento de salá-
rio, conforme convênio FOPAG firmado en-
tre as partes:

DIA: 18/07/2008
LOCAL:TRAVESSA SÃO SEBASTI-

ÃO, 61
BAIRRO BOA VISTA – BARREIRAS
Prédio da Superintendência do Banco do

Brasil – Rua ao lado da agência do Banco do
Brasil de Barreirinhas.

HORÁRIO: 08h às16h30
Funcionários da Secretária de Saúde Con-

trato

DIA 19/07008
LOCAL: AGÊNCIA CENTRO BAR-

REIRAS

Rua José de Alencar , 193
Perto da Igreja Matriz  São João Batista

HORÁRIO: 08 horas às 16h30
Funcionários de TODAS as secretarias

que não tenham conta corrente no Banco do
Brasil S.A.

DIAS: 21 a 24/07/2008
LOCAL:TRAVESSA SÃO SEBASTI-

ÃO, 61
BAIRRO BOA VISTA – BARREIRAS
Prédio da Superintendência do Banco do

Brasil – Rua ao lado da agência do Banco do
Brasil de Barreirinhas.]

HORÁRIO: 08h às16h30
Funcionários da Secretária municipal de

Saúde Contrato e Secretaria Municipal de
Educação Administrativo.

DOCUMENTAÇÃO:
Apresentação dos originais e XEROX dos

documentos abaixo:

Carteira de Identidade ou carteira de mo-
torista;

CPF;
Certidão de casamento:
Comprovante de rendimentos(contra-che-

que), preferencialmente do mês de junho/
2008;

Comprovante de Residência emitido a me-
nos de 90 dias ( conta de água, luz ou fone
em nome do servidor ou esposo ou pais: con-
trato de aluguel ou declaração de endereço
emitido pela prefeitura).

- Para as demais secretarias os horários
de atendimento serão divulgados nas próxi-
mas edições do Diário - Oficial;

- Os servidores municipais já correntistas
do banco devem comparecer munidos da do-
cumentação acima;

- Os atendimentos se darão exclusivamen-
te no endereços acima;

- Os servidores impossibilitados de com-
parecer nas datas agendadas, deverão aguar-
dar nova convocação após cumprimento dos
cronogramas iniciais.


